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Kollektive virkemidler 

De kollektive virkemidler forventes at bidrage med en 
samlet reduktion på 2.450 tons kvælstof i 
Vandplanperiode 2 (VP2) som er fra 2016 til 2021.

De kollektive virkemidler er frivillige og omkostningerne 
dækkes 100%

Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen administrerer i 
fællesskab de kollektive virkemidler. 

Kommuner, Naturstyrelsen og private kan via 
tilskudsordningerne søge om finansiering til at realisere 
projekterne. Opfylder ansøgningerne de nødvendige krav, 
modtager ansøger et tilsagn og kan begynde 
realiseringen af projektet.  
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Hvor langt er vi (N-reduktion i tons N)? 
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Dagens program

Kl. 10.00 – 10.10 Velkomst og introduktion til dagens program
Kl. 10.10 – 10.40 Ny Tilskudsbekendtgørelse for 2020
Kl. 10.40 – 11.10 Tips & Tricks og Nyt fra styrelserne
Kl. 11.10 – 11.25 Pause
Kl. 11.25 – 12.00 Status og fremdrift for vådområde- og 

lavbundsindsatserne og arbejdet med ny E-VOP
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost
Kl. 13.00 – 13.20 Status for fosforvirkemidler
Kl. 13.20 – 13.45 Orientering om arbejdet med Den Fælles 

Landbrugspolitik (CAP) og Vandplan 3-processen
Kl. 13.45 – 14.15 Multifunktionel jordfordeling og samspillet med 

vådområde- og lavbundsprojekter
Kl. 14.15 – 14.30 Pause
Kl. 14.30 – 15.10 Fremtidige initiativer?
Kl. 15.10 – 15.30 Opsamling og tak for i dag
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Nye regler og nyt fra vejledningen

Lavbundsprojekter 
• Nye projektmuligheder pga. flere potentielle projektarealer – fra 6 % kulstofindhold
• Nye muligheder for gennemførsel af rene klimaprojekter 

Administrativ praksis sikrer håndtering af omfordeling mellem virkemidler

GIS filer med beregnede vandstandsforhold før og efter projektets gennemførelse

Præcisering af erhvervsmæssig hjemmeside 

Skov
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Ny tilskudsbekendtgørelse 
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Nye projektmuligheder pga. flere potentielle projektarealer – fra 6 % 
kulstofindhold
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Nyt kort over kulstofrige jorder i Danmark
Tekstur kort 2014

Tørve2010 kortet erstattes af Tekstur kort 2014

Kortudklip fra MiljøGIS viser forskel mellem 
Tørvekort2010 (kulstofklasse >12 % organisk 
kulstofindhold) og Tekstur kort 2014 (to kulstofklasser 6-
12% og >12 % organisk kulstofindhold)

Tabellen herunder viser arealfordelingen af kulstofrige 
jorder i hele Danmark (brutto areal) og for 
landbrugsarealer. 

I IMK er det bruttoarealet som er lagt ind. 
(Datakilde Århus Universitet)

4/ Miljøstyrelsen

Tørvekort 2010 (MiljøGIS)

Tekstur kort 2014 (MiljøGIS)



5/Miljøstyrelsen 

Oplysninger om projektet fra IMK



Nye muligheder for gennemførsel af rene klimaprojekter 
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Administrativ praksis sikrer håndtering af fleksibilitet

Omfordeling af kvælstof mellem virkemidler - fleksibilitet

• Styrelserne håndterer omfordeling administrativt

• ikke nødvendigt med en dispensationsadgang til at flytte/omfordele uansøgt kvælstof 
fra en ordning til en anden ordning

• hvis behovet er opfyldt, så kan vi – lidt ligesom vi ser på tilførsel af ekstra midler ved 
overansøgning – imødekomme flere end først antaget uden at det kræver særskilt 
hjemmel 

• omfordeling sker først efter, at donor-ordningen er lukket for ansøgninger, så det er 
sikret, at der ikke ‘tages’ kvælstof fra en ordning, før behovet er kendt på ordningen 
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Fleksibilitet (nyt bilag 3)

Vandområdeplan 2015-2021 
Bilag 1. Kystvandenes belastninger og indsatsbehov 

Meget præcise indsatsbehov i de enkelte kystvandoplande

Muligt at benytte det udskudte indsatsbehov (efter 2021)

Samlet set må indsatsen ikke overstige det samlede mål (rammestyring).

N-vådområder: bidrager med effekt på1250 t N ved udgangen af 2021

Lavbund: bidrager med effekt på 150 t N ved udgangen af 2021



Ny fleksibilitetspulje  – Omfordeling mellem de fire kollektive virkemidler

Tidligere: Forholdsmæssig fordeling af udskudt indsats til de fire 
kollektive virkemidler, angivet i bilag 3 til bek. 
Tilgængelig N-ramme fast indtil der udarbejdes ny bek.

Nu: Øget fleksibilitet med ny fleksibilitetsmodel

Princip: Fordeler den udskudte indsats på 6.200 t N ligeligt til 
Lavbund, Minivådområder og Privat Skovrejsning. 

Heraf kun 100  t N til N-vådområder (viden fra VOP’erne). KL aftale 
som kun omfatter de 1.250 t N og ikke derfor ikke gør brug af 
den udskudte indsats.

Administrativ omfordeling: 
Uden ændring af Bek. er det muligt at administrativ at omfordele uforbrugt N-
fleksibilitet fra øvrige virkemidler, forudsat at N-rammen ikke er udnyttet for det andet 
virkemiddel og at ansøgningsrunden er afsluttet.
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Omfordeling indenfor de enkelte virkemidler

Kvælstofvådområder:



Nyt krav ved udbetaling af tilskud til forundersøgelsesprojekter 
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Præcisering af erhvervsmæssig hjemmeside i vejledningen

Hvad er en erhvervsmæssig hjemmeside?

”En erhvervsmæssig hjemmeside er en hjemmeside med et kommercielt formål – fx salg 
af kød eller reklame for en gårdbutik i tilknytning til din bedrift. Der er ikke krav om, at I 
skal have en erhvervsmæssig hjemmeside ... er I forpligtiget til at skilte”

”De enkelte kommuners og naturstyrelsens hjemmeside anses som udgangspunkt ikke
for at være en erhvervsmæssig hjemmeside, da formålet med hjemmesiden er udøvelse af 
myndighedsvirksomhed. Dog skal offentlige myndigheder informere i overensstemmelse 
med nedenstående retningslinjer, såfremt der er en omtale af projektet på hjemmesiden. 
Informationen skal placeres sammen med omtalen af projektet. Det behøver ikke stå på 
alle sider, eller på forsiden”
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Eksempel fra Struer Kommunes hjemmeside
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Ikke tilskudsberettigede udgifter - skov
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Tips & Tricks og   
nyt fra styrelserne



Tips & tricks – og nyt fra styrelserne

Nyt fra styrelserne

Omkostningsarter

Ansøgningsskemaet

Ændringer

Teknisk forundersøgelse

Udbudsregler

To tilbud

Skiltning

/ Landbrugsstyrelsen 22



Nyt fra Styrelserne

• Nyt N/P-regneark til VP3

• Nyt CO2 –regneark

23



Omkostningsarter og ændringer
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Løn til eget personale
- lønkategorier

Konsulentbistand

Undersøgelser

Information og møder

Andre udgifter

Kørsel

10 %-regel ved omfordeling af budgettet (ændring af budgettet)



Omkostningsarter og ændringer (fortsat)
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Hvad er konsekvensen, hvis budgettet ikke ændres med en ændringsansøgning?



Omkostningsarter og ændringer

Der er en generel problemstilling med, at ansøger får et tilbud med en samlet pris, men 
når regningen kommer, bliver der afregnet i timer (dokumentation ved udbetaling). 

• dermed kan udgiften skifte omkostningsart og hvis udgiften ikke kan håndteres under 
10 %-reglen, bliver udgiften ikke udbetalt.

Eksempler
• en geoteknisk undersøgelse til 10.000 kr. er ansøgt under ‘andre udgifter’, men når 

regningen/fakturaen kommer, er der afregnet i timer og udgiften kommer dermed ind 
under omkostningsarten ‘konsulentydelser’.

• en konsulent har en fast pris på møder i et tilbud, men afregner i timer. 

/ Landbrugsstyrelsen / Titel på præsentation26



Ansøgningsskema

Kræver projektet offentlige tilladelser?

F.eks

• Vandløbsloven

• Naturbeskyttelsesloven 
• Osv.



Miljøstyrelsen 

[Titel på præsentation]

Side 28

Ansøgningsskema



Bilag til ansøgning



Miljøstyrelsen 
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Side 30

Bilag til ansøgning

1. Udfordring at der ikke kan uploades så mange Mb:

Løsning: 

I ansøgningsrunden = Send mail med bilag til VANDNATUR@lbst.dk
Efter ansøgningsrunden = Send mail med bilag til VANDNATUR@lbst.dk og 

cc. til vandprojekter@mst.dk

2. Navngivning af bilag/letter sagsgang (særligt når der sker ændringer)

Sæt dato på først i bilaget
F.eks.: 23-03-2020 TFU

23-03-2020 Bilag 15 – kvælstofberegning

3. Ændringsansøgninger

Brug skema til at angive ændringer – findes på www.vandprojekter.dk eller i Tilskudsguiden

mailto:VANDNATUR@lbst.dk
mailto:VANDNATUR@lbst.dk
mailto:vandprojekter@mst.dk
http://www.vandprojekter.dk/


Ændringer

Ønsker fra sagsbehandlingen

• I skal huske at udfylde felterne i de relevante sektioner med ændringer, så vi kan se 
hvad ændringen går ud på. Varierer efter ansøgningsskema.

• I må gerne skrive et lille notat med en forklaring, hvis det er nødvendig. Men i så fald 
skal notatet dateres, så sagsbehandlingen nemmere kan identificere 
ændringsansøgningen
- Hvis der fx  er indsendt 3-4 ændringer, kan det være svært at gennemskue hvilken ændring 

det hører til. 

• Det er også en måde, hvor vi kan se om ændringen skal via Miljøstyrelsen eller 
ændringen kan håndteres alene i Tønder
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Ændringer 

2019 ændring vælges i skema 
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Miljøstyrelsen 
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Side 33

Ændringsansøgninger (tilsagn 2015-2018)



Miljøstyrelsen 
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Side 34

Ændringsansøgninger (tilsagn fra 
2014 og før)



Ændringsansøgninger (tilsagn i 2020)



Teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse

HUSK: Vurdering af TFU ligger fra 2019 i LBST - tjek BEK og vejledning for krav til 
forundersøgelsesrapporterne (se liste med krav nederst). 

Nogle TFU´er opfylder ikke krav i BEK – især vurdering af om tilladelser kan opnås 
mangler i nogle tilfælde. 

- myndighedstilladelser inkluderer også kommunens egne tilladelser

Husk overensstemmelse mellem etableringsansøgning og TFU samt EFU – forklar 
eventuelle afvigelser – fx i forhold til anlægsomkostninger, lodsejerdeltagelse mv.
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Ansøgninger / TFU / sagsbehandling

• Sammenhæng mellem TFU og beregningsark
• Hvis nej

- Skal TFU eller beregningsark rettes?
- Redegørelse for afvigelse

• Sammenhæng mellem TFU/beregningsark og ansøgning
• Hvis nej

- Skal TFU eller beregningsark rettes?
- Redegørelse for afvigelse

• Afviges fra datagrundlaget angivet i vejledningerne?
• Hvis ja

- Redegørelse for afvigelse

• OBS på krav til TFU’en i bekendtgørelsen
• Følg vejledningen
• Anvend nyeste udgave af beregningsark

Generelt: husk faglig redegørelse for afvigelser og 
kildehenvisninger
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Udbud 

Udbudsreglerne
• Udbudsreglerne skal sikre at offentlige midler bliver brugt bedst muligt.
• Landbrugsstyrelsen skal kontrollere om de gældende udbudsregler overholdes.

Bygge & anlægsopgaver 
• Fra 300.000 kr.: minimum to underhåndsbud, jf. tilbudsloven.
• Fra 3.000.000 kr.:  sendes i offentlig eller begrænset licitation, jf. tilbudsloven

Varer og tjenesteydelser
• Over 500.000 kr.: indkøb på markedsmæssige vilkår, hvis opgaven ikke har 

grænseoverskridende interesse. 
• Annoncering, hvis opgaven har grænseoverskridende interesse. Ingen beløbsgrænse.

Særligt om grænseoverskridende interesser
• Der skal indsendes dokumentation for, at der er taget stilling til om konsulentydelsen 

kan have grænseoverskridende interesser jf. vejledning fra konkurrencestyrelsen. 
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Udbud og ændringer

Husk at overholde udbudsregler også ved ændringer i projektet! 
• Det bliver tjekket ved udbetalingen og bliver sanktioneret, hvis udbudsregler ikke er 

overholdt 

Eksempler:
• Hvis en opgave udvides væsentlig (over 15% for anlægsopgaven) skal den nye del 

også konkurrenceudsættes. 
• Der kan være særlige uforudsete forhold/afværgeforanstaltninger der gør, at det kan 

godkendes uden konkurrenceudsættelse.

• Hvis opgaven udvides med 50% eller mere skal opgaven altid sendes i fornyet udbud. 

Vi kan eventuelt skrive om dette emne og sende det rundt via infomailen fra MST 

Sæt jer godt ind i reglerne, læs vejledning mv. på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 
hjemmeside: http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence.
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To tilbud

Tilbud – to tilbud til kontrol af rimelige priser
• Alle udgifter på over 50.000 kr. skal konkurrenceudsættes ved at indhente 2 tilbud

• Der kan frit vælges mellem tilbudsgiverne/andre, men der gives kun tilsagn til den 
laveste pris 

Tilbud må ikke kunstig opdeles for at komme under 50.000 kr. Vær opmærksom på om en 
opgave er naturlig sammenhængende, selv om den er delt op i 2 omkostningsarter. 
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Information og formidling

Skiltning med et fysisk skilt 

Støtten er over 375.000 kr.:
• Skiltning i projektperioden, dvs. fra i modtager 

tilsagn til slutudbetaling 
• Synligt for offentligheden

Støtten er over 3.750.000 kr.:
• Permanent skilt i projektperioden + 

opretholdelsesperioden
• Synligt for offentligheden

2 fotos som dokumentation vedhæftet ansøgning 
om udbetaling

Logo på informations- og kommunikationsmateriale 
samt dokumenter/rapporter
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Øvrigt fra sagsbehandlingen

Hegning er kun støtteberettiget hvis det fx drejer sig om opsætning af hegn, der opsættes 
som erstatning for andet hegn, der er pillet ned i forbindelse med projektet.

Opgivne projekter 

• Beskriv bedre hvorfor projektet opgives i slutrapporten 
• Beskriv også hvor langt projektet er nået og hvilke resultater der er opnået/ikke 

opnået 
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Status og Fremdrift

- LDP-økonomi

Informationsmøder om vådområde- og lavbundsordningerne 
Den 28. – 29. januar 2020Landbrugsstyrelsen



LDP økonomi 2015 2020 for Fosforvådområder
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LDP økonomi 2015 – 2020 for Lavbundsprojekter
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LDP økonomi 2015 -2020 for Kvælstofvådområder
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LDP økonomi 2015 – 2020 - Samlet
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Fornavn Efternavn
Enhed

Status og fremdrift for vådområde-
og lavbundsindsatserne og 

arbejdet med E-VOP



Fosforvådområder
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Lavbundsprojekter

Status i forhold til 
reduktionsmålene 

Graferne til højre viser antal tons CO2-
ækvivalenter/år og tons N/år for hhv. 
forundersøgelsesprojekter og etableringsprojekter. 

Forundersøgelsesprojekter
Der er 85 igangværende eller afsluttede 
forundersøgelsesprojekter (ca. 215.000 t CO2-
ækv./år og 180 t N/år) 

Etableringsprojekter
Der er 18 igangværende eller afsluttede 
etableringsprojekter (ca. 23.600 tons CO2-ækv./år) 
svarende til 35 % af drivhusgasreduktionsmål på 
68.000 tons CO2-ækv. (2014–2020) og (ca. 54 
tons N) svarende til 36 % af VP2-
kvælstofreduktionsmål på 150 tons N

/ Miljøstyrelsen / Infomøder 2020
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Kvælstofvådområder (mål 1.250 tons N)

Forundersøgelser: 153 projekter (ca. 1.275 tons N, 102% målopfyldelse)

Etableringer: 56 projekter (ca. 435 tons N, 35% målopfyldelse)
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Ny design E-VOP
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- Projekterne deles op efter projekttype (skitse, forundersøgelse og etablering)
- Indarbejdet ønsker fra VOS’erne
- Flere oplysninger om de enkelte projekter
- MST overfører data fra gamle E-VOP – VOS godkender.



Formål med at have en Vandoplandsplan (VOP)

Giver et centralt styrings- og planlægningsredskab (rullende 
planlægning) - overblik over:

• Screenede projektmuligheder
• Forventet timing
• Økonomi 
• Effekt

Anvendes til at dokumentere overholdelse af reduktionsmål på 
hovedvandoplandsniveau og øvre grænser for kvælstofreduktion på 
kystvandoplandsniveau. 
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I E-VOP’en kontrolleres, at følgende stemmer med ansøgning:

• Projektet står anført med korrekt navn

• Ansøger (projektejer)

• Kystvandoplandet stemmer med indtegningen i IMK

• Effekttal for hhv. N-reduktion, P-reduktion eller CO2-reduktion

• Projektarealet (hektar)

• Budget til forundersøgelse 
(NB! Hvis der søges om supplerende forundersøgelse, skal det supplerende forundersøgelsesbudget 
lægges oven i det oprindelige tilsagnsbeløb)



Hvad bruger styrelserne VOP’erne til?

• Prognoseværktøj (hvornår forventes et projekt at starte)

• Anvendes til at dokumentere overholdelse af reduktionsmål på hovedvandoplandsniveau 
og kystvandoplandsniveau 
• N-reduktion (kg N)

• Arealeffektivitet (kg N/ha) 
(N-belastning fra hovedvandoplandet samlet udgør mindst 90 kg N/ha/år)*

• N-reduktion 
• Projektareal
• (kg N/ha/år)
• Projektstatus er vigtig
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Udfordringer med TeamShare

Hyppigste problemer: Udtjekkede dokumenter
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Tjek ind eller

Fortryd tjek ud

Ved problemer: kontakt 

vandprojekter@mst.dk

mailto:vandprojeter@mst.dk


Ny Online VOP

• Status
• Under udvikling

- Rollebaseret indgang
- Ønske om høj brugervenlighed

• Jeres ønsker? 
• MST sender forespørgsel til VOS

- Jeres behov i forbindelse med VOP
- Hvad vil øge brugervenligheden
- Arbejdsgruppe
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Lars Kjellerup Larsen

Tilskud

Status for arbejdet 
med 

fosforvirkemidler



Status for arbejdet med fosforvirkemidler

• Fosforvirkemiddelkataloget forventes afsluttet 1. marts 2020

• Test af afværgeforanstaltninger mod fosfortab i forbindelse  etablering af konkrete 
vådområder og lavbundsprojekter

Miljøstyrelsen 

[Titel på præsentation]

Side 59



Fosforvirkemiddelkataloget

• Kataloget beskriver virkemidler til brug for en målrettet fosforindsats i de 
kommende vandområdeplaner 2021- 2027. 

• Kataloget indeholder samtidig forslag til 
afværgeforanstaltninger mod fosfortab i vådområde – og lavbundsindsatsen

• Fosfortab til vand har fokus på det diffuse tab af fosfor. Kataloget indeholder 
ikke virkemidler mod fosfortab via spildevand eller andre punktkilder

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation60



Fosforvirkemiddelkataloget

• Kataloget indeholder 29 virkemidler, udvalgt på baggrund af en bruttoliste 
over mulige virkemidler

• Virkemidlerne er grupperet efter, hvor de sættes ind: 

• 1. virkemidler på dyrkningsfladen (højbund)
• 2. drænvirkemidler 
• 3. virkemidler i lavbundsområder/vådområder 
• 4. virkemidler i/langs vandløb  
• 5. virkemidler i søer
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Fosforvirkemiddelkataloget

De enkelte virkemidler er beskrevet efter følgende skabelon:

1. Funktion og anvendelse
2. Effekt på fosfortab
3. Forudsætninger og potentiale
4. Udfordringer i forhold til kontrol og administration
5. Sideeffekter

- Skadegørere og pesticider
- Natur
- Kvælstof
- Klima

6. Økonomi
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Test af afværgeforanstaltninger mod fosfortab ved etablering af vådområder 
og lavbundsprojekter

Flere projekter forhindres gennemført pga. risiko for fosfortab – derfor iværksættes test af 
forskellige afværgeforanstaltninger mod fosfortab.

3 projektområder skal indgå i test af afværgeforanstaltninger mod fosfortab:

• Lavbundsprojekt ved Gammelgård Sø – Skanderborg – Høst af biomasse
• Lavbundsprojekt ved Svoldrup Kær – Vesthimmerland – Minivådområde med 
sandfilter og høst af biomasse
• N-vådområdeprojekt ved Kurkmose – Kolding – Fjernelse af topjord

Prøvetagning og overvågning er planlagt gennemført før, under og efter etablering af 
projekterne i 2020 og 2021.
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Tak for opmærksomheden

Lars Kjellerup Larsen

Miljøstyrelsen

Tilskud

Tolderlundsvej 5 - 5000 Odense C

Miljøstyrelsen 
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Orientering om ny 

fælles landbrugspolitik i EU efter 2020

Informationsmøder om vådområde- og 
lavbundsordningerne
Den 28. – 29. januar 2020



baseret på et udkast til forordning….

intet er besluttet endnu….

en del er stadig til forhandling….

66 / Landbrugsstyrelsen / Workshop om EU's fremtidige landbrugspolitik



Hvad er CAP-planen?

 Grundlag for den danske implementering af Den Fælles Landbrugspolitik (CAP)

 Fastlægger regler og rammer for udbetaling af tilskud til f.eks. grundbetalingen, 
økologisk arealtilskud, støtteordninger til miljø, natur og klima.

 CAP-planen ligner det nuværende format for Landdistriktsprogrammet (Søjle II).

 CAP-planen beskriver den direkte støtte, landdistriktsstøtten og dele af 
markedsordningerne.

 Fokus på resultater i stedet for regler, fastsættelse af mål for resultater

 Øget ambitionsniveau for klima og miljø

 Skal godkendes af Kommissionen

Landbrugsstøtten og midler til udvikling af landdistrikterne kan ikke udbetales, før 
CAP-planen er godkendt af Kommissionen.
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Ni målsætninger for fremtidens landbrugspolitik

68 / Landbrugsstyrelsen / EU’s fremtidige landbrugspolitik – kom og del dine erfaringer og idéer

1. Sikre en fair indkomst
2. Sikre konkurrenceevnen
3. Balance i fødevarekæden
4. Klima
5. Miljø
6. Biodiversitet og natur
7. Generationsskifte
8. Landdistriktsudvikling
9. Sikre og sunde fødevarer  



Introduktion til Kommissionens forslag til landbrugsreform
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• Skift fra fokus på overholdelse af regler til 

fokus på resultater

• Mere national selvbestemmelse, men 

højere krav om resultater og effekt

• Forenkling af regelgrundlaget 

• Hele landbrugspolitikken skal gennemføres 

gennem den såkaldte CAP-plan 



Status på Den Fælles Landbrugspolitik efter 2020 - 1
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• Sommeren 2018: EU-Kommissionen fremlagde udkast til forordning for Den 

Fælles Landbrugspolitik / Common Agricultural Policy fra 2021 til 2027 (CAP).

• De overordnede EU-regler for landbrugspolitikken danner grundlag for, hvordan 

Danmark fastsætter nationale regler og tilskud til bl.a. grundbetalingen, økologisk 

arealtilskud og en række projektstøtteordninger. 

• De overordnede regler forhandles stadig af alle EU-medlemsstaterne. 

Forhandlingerne sker samtidigt med en masse andre EU-forhandlinger, fx om 

EU’s budget og BREXIT. 

• De mange forskellige forhandlingsspor har bidraget til beslutningen om at 

udskyde CAP’en med et år, så den bliver gældende fra 2022 til 2027.



Status på Den Fælles Landbrugspolitik efter 2020 – 2

• Den nuværende reformperiode af CAP’en gælder for perioden 2014 – 2020.

• For 2021 vil tilskud og regler være baseret på et såkaldt overgangsforslag. 
Meget forsimplet, vil det sige, at de nuværende regler og rammer, også vil 
gælde i 2021, men midlerne vil komme fra det fremtidige budget for Den 
Fælles Landbrugspolitik. Men dette forhandles der også om i EU.

• På national plan (DK), skal politikerne også træffe beslutning om regler og 
tilskud fra 2022 til 2027. 
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Budgettet på EU-plan
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Der kommer færre penge til EU’s landbrugspolitik.

Ca. 365 mia. € til landbrugsbudgettet for EU 27

CAP
29%

Øvrige 
politikområder

71%

EU-budget 2021-2027

CAP
38%

Øvrige 
politikområder

62%

EU-budget 2014-2020



CAP-budgettet

• EU’s landbrugspolitik er afgørende for budgettet og de midler, som Danmark 
har til rådighed til at fordele på forskellige tilskudsordninger og grundbetaling. 

• EU’s forslag til budgettet for CAP’en blev ligeledes fremlagt i sommeren 2018 
– og det forhandles fortsat. 

• På EU-plan lægges der op til, at Landbrugsstøttens samlede andel af EU’s 
budget bliver mindre. Fra knap 38% til knap 29%! 

• Det skyldes blandt andet nye prioriteter i EU, som migration og sikkerhed! 

• Desuden er der et økonomisk hul fra Brexit, som skal dækkes.
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Danmarks forventede budget (årligt, alt andet lige)
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Sølje 1 Sølje 2

6,3 mia. kr. 

årligt 
(846 mio. euro)

565 mio. kr. 

årligt
(76 mio. euro)

Direkte 

betalinger LDP



Øget ambitionsniveau for klima og miljø
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 40 % af midlerne til den fælles landbrugspolitik skal 
bidrage til klimamålsætningerne.

 30 % af landdistriktsstøtten i den kommende periode 
skal gå til grønne formål.

 Stort politisk fokus på klima, miljø og natur.

”Sikre Klimabidrag fra landbruget … Landbrugsstøtten skal bruges 
aktivt som et redskab til at give landmænd incitament til at omstille 
til mere bæredygtig produktion og på den måde understøtte den 
grønne omstilling i erhvervet.”

- Regeringens forståelsespapir



EU-forhandlinger - tidslinje
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2. Maj 2018

Kommissionen 

fremlagde deres 

udkast til den næste 

flerårige 

finansramme - MFF

1. Juni 2018

Kommissionens tre 

forordningsudkast blev 

fremlagt

15. Juni 2018  ?

Forhandlinger i Rådet 

og Europa-Parlamentet

(Forhandlinger om EU’s 

budget) 

Maj 2019  

Europa-

Parlamentsv

alg

December 2019

Ny Kommission er 

tiltrådt 

1. Januar 2022 

Forventet

ikrafttrædelse af den 

nye CAP

Efterår 2019



Fortsatte 

forhandlinger i 

Rådet og 

Europa-

Parlamentet

November 2019

Forslag til regler 

for overgangsåret 

2021 præsenteres

November 2019 -

Overgangsforslag 

forhandles

1. halvår 2020

Forventet 

vedtagelse af 

budget, 

overgangsforslag 

og CAP-

forordninger

1. Januar 2021

Udkast til CAP-plan 

skal fremsendes til 

Kommissionen



Tidsplan for CAP-plan arbejdet 

• Forslag til den danske CAP-plan er under forberedelse. Samlet udkast 
forventes i foråret 2020.

• Udarbejdelse af forudgående evaluering og strategisk miljøvurdering i 
sommeren 2020.

• Offentlig høring og færdiggørelse af CAP-planen i sidste halvår 2020.

• Forslag til CAP-plan skal senest sendes til Kommissionen den 1. januar 2021. 

• Kommissionens godkendelse af CAP-planen forventes i løbet af 2021.

• Ikrafttræden forventes den 1. januar 2022 – dvs. med ét års forsinkelse.
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VP3 implementering

2022-2027



Tidsplan for vandområdeplaner for 2021-2027 

/ Miljø- og Fødevareministeriet / 79

Viden fra faglige projekter 

Indsatsprogrammer 

i VP3 udarbejdes

Forslag til VP3 

sendes i 6 

måneders høring

VP3 vedtages

VP3 implementering starter

December 2019 Ultimo 2019/ primo 2020 Efterår 2020 December 2020 December 2021

VP3 implementering

VP3 implementering

Basisanalyse for VP3
Vandråd afleverer 

forslag



Multifunktionel jordfordeling 
(MUFJO)

Informationsmøder om vådområde- og lavbundsordningerne 
Den 28. – 29. januar 2020Landbrugsstyrelsen



Multifunktionel jordfordeling – den politiske ramme

• Tørkepakken sep. 2018 afsatte 150 mio. kr. til 
gratis multifunktionel jordfordeling. 
- 94 mio. kr. til jordpulje (køb/salg af 

erstatningsjord)
- 46 mio. kr. til jordfordelingsprocessen 

(opsætning af ordning, lodsejerkontakt, 
forundersøgelse, administration, 
tinglysning osv.)

- 10 mio. kr. DUT til facilitering af projekter i 
kommunerne

• Modelpapir af 19. september 2019
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Multifunktionel jordfordeling –
win win for alle

• Multifunktionel jordfordeling er 

jordfordeling, der skal muliggøre 

multifunktionelle projekter, som 

samtænker landbrugsproduktion 

med andre nationale interesser 

som fx natur, miljø, klima og 

landdistriktsudvikling på arealer i 

det åbne land i ét og samme 

projekt.

• Pilotordning 2020-2022 – indhente 

erfaringer til jordreform
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Multifunktionel jordfordeling – hvem kan søge og hvad omfattes?

• Kommuner og Naturstyrelsen kan søge om gratis jordfordeling

• Lokal forankring og lokalt drevne processer er vigtige. Lodsejere, 
landboforeninger, andre lokale og grønne interesser skal inddrages

• Midlerne giver mulighed for i alt 6.800 ha gratis jordfordeling udført af 
Landbrugsstyrelsen (omlægning af landbrugsjord)

• Jordfordelingen omfatter: Ejendomsmæssig forundersøgelse og  
jordfordelingsprocessen (planlægning, køb/salg af erstatningsjord, 
myndighedskontrol, tinglysning, landinspektørarbejder mv.)

• Landbrugsstyrelsen administrerer ordningen og træffer afgørelse 
(samtykke)

• 2 årlige ansøgningsrunder i 2020, 2021 og 2022
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Multifunktionel jordfordeling – Egenfinansiering af projektelementer

Ydelsesordning – ansøger skal selv finansiere projekterne (udmøntning af 
de nationale interesser) og evt. lodsejerkompensation i forbindelse med 
værdiforringelser pga. ændret arealanvendelse, mv.

Mulige finansieringskilder: 
• Tilskudsordninger, fonde, forsyningsselskaber, kommunale og statslige 

midler 

NB Der ydes ikke fri jordfordeling til arealer, som er omfattet af andre 
ordninger om finansiering af jordfordeling
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Multifunktionel jordfordeling – Krav til projektet

• Skal understøtte mindst 3 nationale interesser, heraf mindst ét af 
direktivimplementerende karakter

• Skal have effekt i forhold til interesserne OG kunne realiseres

• Skal være jordfordelingsrealiserbart

• Skal omfatte jordfordeling af 100-1.000 ha 

• Skal kunne finansieres (dog ikke udgifter til jordfordeling)

• Skal være lokalt forankret

• Skal bidrage til væsentlig permanent ændring i arealudnyttelsen
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De 11 udvalgte nationale interesser

• Rent drikkevand

• Rent vandmiljø

• Natura 2000 og bilag IV-arter

• Drivhusgasreduktion

• Klimatilpasning

• Natur og biodiversitet

• Skovrejsning

• Økologisk landbrug

• Friluftsliv

• Landdistriktsudvikling

• Arrondering af landbrugsejendomme
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Krav: 

Mindst 3 nationale 

interesser, heraf mindst 1 

interesse af 

direktivforpligtende 

karakter



Vådområder og lavbundsprojekter er vigtige i MUFJO

Vådområdeprojekter og lavbundsprojekter er vigtige for MUFJO fordi:

• De er direktivimplementerende, dvs. højeste prioritet

• Understøtter: Rent vandmiljø, Drivhusgasreduktion og evt. Natura 2000

• Eksisterende projekter kan tælle med som ”Add on’s”

- Tidligst: Når der er søgt om udbetaling af forundersøgelsen
- Senest: Indtil der er søgt om udbetaling af etableringstilsagnet

Bemærk: Finansieringen af vådområde- og lavbundsprojekter sker via de 
eksisterende tilskudsordninger, herunder også jordfordelingen. Projektets 
areal til jordfordeling tæller derfor ikke med i MUFJO jordfordelingskravet 
(kravet om jordfordeling af mellem 100 – 1.000 ha ).
Projektets jordfordeling kan ske tidsmæssigt parallelt eller forskudt.
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Kerneområdet
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Kerneområdet er 

udgangspunkt for 

jordfordelingen.

Indeholder alle 

projektelementer, 

bortset fra 

arrondering.

Projektelementer kan 

være overlappende, 

tilstødende eller 

geografisk adskilte.



Ansøgning om multifunktionel jordfordeling

• Kort beskrivelse af det multifunktionelle 
projekt

• Hvilke nationale interesser understøttes? 
• Forventet effekt af de enkelte delelementer?

• Antal ha jordfordeling i projektet og berørte 
lodsejere

• Hvorledes sikres en væsentlig permanent 
ændring af arealudnyttelsen for 
projektelementet?

• Dokumentation for lokal forankring

• Finansieringsplan 
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Sagsgange fra ansøgning til færdigt projekt
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Taskforce – relevante ressort ministerier
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Sammensættes efter hver ansøgningsrunde ud fra projekternes indhold. 

Vurderer om projektelementerne tilgodeser de nationale interesser og i hvilket 
omfang.

• Landbrugsstyrelsen (jordfordeling, arrondering, privat skovrejsning og 
økologi, jordfordelingsrealiserbarhed)

• Miljøstyrelsen (vandmiljø, drikkevand, klimatilpasning, Natura 2000 og bilag 
IV-arter, natur og biodiversitet, øvrige skovrejsningsinteresser, friluftsliv og 
projektrealiserbarhed)

• Klima-, Energi og Forsyningsministeriet (drivhusgasreduktion)

• Erhvervsministeriet (landdistriktsudvikling)

• Kystdirektoratet (klimatilpasning)



Rådgivende Udvalg

• Består af interessenter og relevante ministerier

• Skal følge fremdrift og effekt af MUFJO – evaluere ordningen

• Dialog

• 2 årlige møder

• Første møde var 29. november 2019

/ Landbrugsstyrelsen / Informationsmøder om vådområde- og lavbundsordningerne, 28. - 29. januar 202092



Udrulning af MUFJO

• Bekendtgørelse og vejledning – udkast i 
høring 6. januar – 3. februar 2020

• Informationskampagner i 2020 – Skabe 
kendskab til ordningen, tale med 
kommuner, landboforeninger, mv.

• Det er vores ønske at få gode 
ansøgninger så tidligt som muligt
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Mere om multifunktionel jordfordeling…

Faktaark til ansøgere og lodsejere:

Hjemmeside: www.lbst.dk/jordfordeling

Nyhedsbrev: https://lbst.dk/abonner/

Kontakt: jordfordeling@lbst.dk

SEGES: Kan hjælpe og formidle

Film om MUFJO (3 min.): 
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Spørgsmål?

Vi glæder os til samarbejdet


